
בזיבחב־יגז
פו־לי־טי־זציהו

הציבו״ במערכות הפוליטיזציה על
בהקלה.״״, הרגיש (״יעקובי דיות

).11.5.88 הזה העולם
 מישרד־ מנכ״ל גוב, עמי מתלונן מה סמך על

 הפוליטיזציה על ממישרתו, שהתפטר התיקשורת
סטרוט״ק (כדבריו: הציבורית המערכת של

פלית!״)?
 שאין ביותר הטובה ההוכחה עצמו הוא הלא
כך. הדברים

 המשכו (מפ״ם), הצעיר בהשומר ראשיתו
 (אמנון שימי של שר מידי לו בא מינויו בר״ש,

 השר אותו השאיר זה כל ולמרות רובינשטיין)
בתפ יעקובי, גד מיפלגת־העבודה איש החדש,
קידו.
פוליטיזציה? נקרא זה

ירושלים גלבוע, אסתר
• • •

פסימרזגי צדק
שטרי״כסף. המקשטים אישים על

 האומרת זאת כמו בול. הקולעות אימרות יש
האומ וזאת הזמן יעשה השכל, יעשה שלא שמה

קטן. הוא העולם כי רת
 שהכוחות שאחר לכך מתייחסת הזאת ההקדמה

 ראש־ממשלה כל שנים במשך כיבדו הקובעים
 גולדה אשכול, לוי בן־גוריון, לעולמו(דויד שהלך
 שטרי- על דיוקניהם דמויות בהטבעת מאיר)
 גם כך סוף־סוף,־וכיבדו עכשיו, נזכרו הם הכסף,

 של השני ראש״הממשלה שרת, משה של זיכרו את
החדש). שקל 20 שטר ישראל(על

 לעומת באחרונה, ביקרתי שבה באוסטריה,
אוס אנשי־רוח שטרי־הכסף על מנציחים זאת,

 נפקד דווקא עכשיו ועד לעולמם. שהלכו טריים
 זיג- הפסיכולוגיה אבי מכולם, הגדול של מקומו
 השכל, יעשה שלא פלא(מה זה והנה פתיר. מונד
 שבארץ וכמו קטן) הוא העולם וגם הזמן יעשה
 כך לשרת, שנעשה העוול את לתקן לנכון מצאו

 של כבודו את סוף־סוף השיבו באוסטריה גם
 השילינגים(כשיב־ 50 שטר על מופיע הוא פרויד.

תל־אביב גורביץ, אורי החדש. שקלים) עה

בשומו־ן! דרקיום
יישו של לשמותיהם המקורות על

 העולם (״מיכתנים״, בארץ בים
).18.5.88 הזה

 איש־ ,קרובו על מספר שטרן הקורא כאשר
הרא המתיישבת ששם־מישפחתו, תשבי, היינות
 בארץ־ישראל", שפיה ״תושב אומר בשפיה, שונה

 אחת היא זאת שפיה כי להזכיר גם הראוי מן
 לפי לפחות יהודי־ערבי. דו־קיום של הדוגמות

שלה. השם
 1891 ב־ נוסדה זיכרון־יעקב של השכנה כאשר

שו אבי על־שם מאיר שפיה: מאיר נקראה היא
 שמו על ושפיה אנשל, מאיר הרוטשילדים, שלת

רפו בערבית שפירושו שיפא, המקום, של הערבי
 של הנוח אקלימו בזכות כנראה החלמה, אה,

חדרה פורת, יוחנן האזור.
 .•רוטשילד שם סתן של 770 סיקרה >7 נ אין 9
 רוטשילד, ארסונד-בניסין הבחן הירש. שריב
 בסוף רבות ששבות של לקיוסן שרש האיש
 יעקב, אביו, שם את הנציח הקורסת, הסאה

 בסנברתיבת- בחיה, אסו, שם את בדבחךיעקב;
 את ואפילו בניבעתיערה ערה, אשתו, שם את •ה;
בבת־שלסה. שלסה, חותנו, שם

והקונסול הנסיך
 (״הערות המצוי התרגום טיב על

 הזה העולם חדש״, ״דף לתרגום״,
11,5.88.(

 של התרגום טיב על שתלין ברוידא לעתל מה
 את העביר עת ושם, פה שכשל ויזלטיר, מאיר

 מהלשון גרייבס רוברט של להתראות ולא ם1של
העברית. ללשון האנגלית

 פאשלות בסך־הכל, הן, שלו הפאשלות הלא
 מדי מוצאת שאני למה בהשוואה ובוודאי בחסד.

העברית. בעיתונות יום
 הנסיך כי הצהרונים באחד גיליתי למשל, כך,
 תרגום זה אמנם הבריטי. הכתר״ ״נסיך הוא צ׳רלס

 שאיננו מושג שזה רק קראון־פרינס, של מילולי
 יורש־ ,כמובן הוא, צ׳רלס, הנסיך בעברית. קיים

העצר.
המ הבריטי הקונסול כי מצאתי אחר ובצהרון

בלונ החי ישראלי תמוז, יוני של סירטו על ליץ
מסויים. לפסטיבל־סרטים דון,

 להמלצות קונסול של עניינו מה הבנתי לא
 המדווחת העיתונאית כי ניחשתי ולבסוף זה מסוג

)4 בעמוד (המשך 2647 הזה העולם

אדום וגל
 גורבאצ׳וב מיכאיל של עלייתו עם באחרונה,
 בברית- ברור אינטרס מצטייר לשילטון,
 הדיפלומטיים היחסים לחידוש המועצות

 הוא יחסים ניתוק בעוד אולם ישראל. עם
 כי מסתבר קיצוני, מעשה
 פחות אינו היחסים חידוש

עצמו. מהניתוק דראמתי

ביתא מכנו האשה
להתקו לספק עומדים הכיבוש שילטונות

 או גיבור, - ביותר היעיל הנשק את ממות
 צלאח מונירה זוהי גיבורה. - זה במיקרה

 עיניה שלנגד ביתא, מכפר האשה דאוד,
 אם בעלה. ונפצע אחיה נרצח

 תהפוך היא לדין תועמד
לאומית. לגיבורה לילה בן

ם  שקם הגול
ל יוצרו ע

 זבולון ניסה לכנסת שהגיע הראשון מהרגע
 שעליו הכסא לבין בורג יוסף בין להפריד המר
 חרב כשבידו יצא הכסא על למערכה ישב.
 שהמולך כנראה, שכח, הוא הדתית. ומנותהלא

 שו- יודע אינו לעולם הלאומני
ב־ גבול, אין ולקיצוניות בע

הלאומית־הדתית. לזו ייחוד

חדש דף
כעמיתים משוורים על

 ושחקנים שפוליטיקאים מישהו חשב אם
 את שתכירו עד חכו - זה את זה שונאים

 שקרים, - הישראלית! המשוררים ״קהילת"
 מי אופי. רצח אישיים, עלבונות השמצות,

 ״יפי- בשם אותם לכנות אי-פעם העז באמת
 פקודה: ביום התנהגו איך ראו - ?!,פשינ

 הפו- של ה״עליהום" פקודת
■ [ / ן  הטורים ובעלי ליטיקאים ■

שלנו. הנאורה בעיתונות

חד־גדיא
בנתניה

 פעמיים פלאח. לגבי המזל שיחק פעמיים
 במקומו. נפגע אחר ואדם ממוות בנס ניצל
 הט■ לו שיחק לא האחרונה השבת וצאיבמ

 ירה באקדח חמוש גבר - זל
8 0 למותו. וגרם קצר מטווח בו ■1

פלאח. גבי של ומותו חייו על

₪וחת: /7/ל7<מד7 7/77

 • ברבי וטוני ישינובסקי דניאל על ועוד
 • פעם של הצעירים לא זה היום של הצעירים

 מיו־ גט סוף״סוף • מכולם והגדול דניאל גברת
 ברק(בת- טלי על • טוקטלי במישפחת חל

^ .9^  מועדוני״הלילה מלכת מונה), ^
פרו־ ועל • אוהבי־המכות של ■

ומזונות. לסטאטיסטיקה פסור

הקדמי השער כתבת

לי ״הניחו
בשקט!״ לחיות

 לדמות אותה ההופך נבון באופירה יש מה
לעי הסיבה מהי כל-כך! מדוברת ציבורית

רכי הגוררת ולסקרנות הבלתי־פוסק, סוק
התרח העבר ניסיון לאור ושמועות! לויות

 ברי- גם אולם הזרקורים. מאור אופירה קה
 דבר של בסופו כלא־נכונה. הוכהה זאת הה

 אחד דבר רק רוצה היתה היא ^7^*
בשקט. לחיות לה שיניחו -

האחורי: השער כתבת

ד  גן־עד־ן ע
ם הינו וגי

 מל־ שהיתה מי חידה, אורלי של 'סיפורה
 לפין, רוני לפרופסור נישואיה על כת-המים,

 שבעלה המישפט על וגיהינום, גן־עדן על
 מהכלא וחוויותיה נגדה, מנהל

■1£  בעלה על-ידי הושלכה שאליו ]
שהורחקו. לילדיה וכמיהתה

למנכ״ל שהיה השול״ה
 להעולם מספר צים מנכ״ל מורגנשטרן, מתי
 אכזבתו על לארץ, עלייתו ילדותו, על הזה

 להיות חלומו ועל מהקיבוץ ^9^
בסו־ אותו שהביא חלום ימאי, ■8 ך

המנכ״ל. ללישכת דבר של פו

הטלפון

מצלצל
 גרושתו אדרי, ג׳ואן

 סיעת יושב-ראש של
 את להרוס מעוניינת לא אדרי, רפי המערך,

 גם זו בעלה. של הפוליטית הקאריירה
 התחייבויות למרות היום, שעד הסיבה

 כלכלית, ברווחה לקיימה בעלה־לשעבר
אולם, כנגדו. התייצבה לא

9  עמד לא לטענתה, אדרי, רפי 9* 9
כלפיה. בהתחייבויותיו כלל

 בא- הצהובים למילחמת סכסואלית אנלוגיה
 שהולך ושום דולארים גיוקרים, על • דומים

 ה■ של המשעממות המסיבות • דבר כל עם
 של כנעניות עבודות • סופרים

מועדון־ה- ועל • אמיר בטין 1
סקי. אהרליה של גיאז מינ ק

זכו ממין זונה
 הומו-סכסואל ),18( שוורץ שחר של סיפורו
 הילדות על מספר הוא גברית. בזנות העוסק
 התעללויות על חלקו, מנת שהיתה הקשה

 הסיבות ועל וחבריו, הוריו מצד תנכלויווהת
 ה- את לעזוב אותו שהביאו

■ ^  ב־ פרנסתו את ולמצוא בית ■0.
תל-אביב. של החשוכים גנים

הקבועים: המדורים
3 והקונסול הנסיך - מיכתכים

4 ירחמו״ .אללה - העורך איגרת
5 נוקם קוסמן - תשקיך
6 הגימיק רודפי - במדינה

ז כרה בור ~ הנדון
10 תקוע לאומי - והשקל אתה
11 סבתא סיפורי ~ אישי יומן

12 שלום יונת - אנשים
 ישראל וייצמן, חיים - אומרים דט מה

גאון בני נטר, חנו ויסלר, (״פוצד״)

 פורת אורי גור, מוטה
 חקרה על - זה וגם זה

 ולילה לילה אלף ישראל לילות
 העולם כל על - מרחלת רחל

 אגרסיבית דוגמנית - רון רינוני
 שבוטל הפסטיבל - חדש ין?

תשבץ
 1988 קיץ - הורוסקופ

 משעממות מסיבות בסנוכו
 האורווה מן כלה - תמרורים

מורגנשטרן מתי - השבוע ראיון

16
21
22
24
25
26
32
33 
35
35
36

 לא עשו עורכי־דין, גם שהם ח״כים, מעט לא
 והפכו הכפול, ממיקצועם קרדום אחת

 בכנסת. אחת קדנציה תוך למיליונרים
 יתק- אם יגביל, באחרונה, שהוצא תיקון,

עורכי-הדין, עיסוקי את בל,
כחברי-כנסת, גם המשמשים

בלבד. בבתי־דין להופעה

אלים שני בין
 לידי שבאה כפי ראנד, איין של הפילוסופיה

 גרמה הנפילים ובמרד המתגבר בכמעיין ביטוי
 בהם כשקרא עמוק, לזעזוע קרוי משה לד״ר

 סתירות קרוי מצא השנים במשך בראשונה.
 והספרו- הפילוסופי הרובד בין

 הוא במינו מיוחד במיסמך תי. ■ 1 ■
שמצא. הסתירות את מתאר

ודגים בשדוהשקד אתה
 משגיחי־ של נסיעותיהם את משלם מי

 תחנת בניית הופסקה מדוע • לחו׳יל כשרות
ה בל״ל של פיקדונות על • קול״אמריקה!

 הגנה של מחירה על • בפנמה תקועים
 וה- התעשייה מישרד לעובד מישפטית

 ו־ בניו-יורק דגים מיסעדת על • מיסחר
ב־ ושווארמה פלאפל דוכני ^

1 וגישה אחריות ועל • רעננה £ ■1
לניירות־ערך. ברשות למידע

החזיראים
 ריינה בכפר דתית התעוררות בעיקבות
 של סילוקן את לדרוש המועצה החליטה

 מוחים החזירים מגדלי מתחומה. החזיריות
 של האחר צידו על ומספרים

לה״ הופך שהוא לפני החזיר, ■ ■
הצרכן. בפי לבן סטק יות

//7  7/7'7
דוג על • בקלות מוותר לא - צמח שמואל

 מהמסלול קולגה שהעיפה אגרסיבית מנית
 העמוק! הגרון נעלם להיכן • ^ ^ ^

1 1 7  ו- • הביתה הלך הדובר • ■4
במעליות. שמעשן שופט על




